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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
7.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh penulis 

selama melakukan kerja praktik di Bengkel Ridho Auto, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pencatatan yang dilakukan oleh Bengkel ridho Auto masih sangat sederhana. 

Transaksi yang dicatat oleh pemilik sebagian besar merupakan transaksi 

yang berhubungan dengan pendapatan jasa dan jarang mencatat transaksi 

lainnya serta tidak adanya bukti transaksi yang diarsipkan. 

2. Pencatatan yang dilakukan oleh pemilik Bengkel Ridho Auto masih belum 

dapat menghasilkan laporan keuangan yang memadai. 

3. Lingkungan pengendalian yang dilakukan Bengkel Ridho Auto sudah cukup 

baik. Pemilik memisahkan tanggung jawab yang jelas serta pemisahan tugas 

masing-masing karyawan. 

4. Pemantauan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemilik sudah baik. 

Terdapat komunikasi yang baik antara pemilik dan karyawan. 

5. Sistem yang diterapkan pada Bengkel Ridho Auto berjalan dengan baik dan 

lancar. Hal ini dibuktikan dengan mampunya sistem untuk menghasilkan 

laporan keuangan yang memadai serta sesuai dengan standar yang berlaku. 
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7.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, penulis kemudian 

memiliki beberapa saran kepada Bengkel Ridho Auto antara lain: 

1. Seluruh transaksi keuangan yang terjadi di Bengkel Ridho Auto baik berupa 

transaksi pembelian, servis, penerimaan kas, pembayaran dan lainnya harus 

diinput ke dalam sistem. Sehingga laporan yang dihasilkan dapat 

menunjukkan keadaan kinerja keuangan dan operasional yang sebenarnya. 

2. Transaksi keuangan harus diinput tepat waktu dan tidak melakukan 

penundaan input data untuk menghindari risiko lupa yang mungkin dialami 

oleh pemilik Bengkel Ridho Auto. 

3. Pemilik sebaiknya tidak menghentikan pemakaian sistem pencatatan yang 

tela dirancang berbasis Micrososft Office Access 2013 sehingga pemilik 

dapat menjadikan informasi usaha yang terdapat di sistem sebagai dasar 

pengambilan keputusan. 

4. Pemilik usaha sebaiknya mempelajari pembukuan dan ilmu akuntansi secara 

garis besar agar dapat lebih mudah memahami sistem yang digunakan. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Perancangan sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan dan 

pengendalian internal yang telah dilakukan oleh penulis tentu memiliki kekurangan 

yang masih perlu dikembangkan. Catatan yang perlu ditindaklanjuti dari sistem 

pencatatan akuntansi yang dirancang adalah adanya pengembangan sistem yang 

berupa pembuatan fitur perhitungan pajak bagi Bengkel Ridho Auto. Sehingga 
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berdasarkan data yang telah diinput ke sistem dapat menghasilkan laporan pajak yang 

ditanggung oleh Bengkel Ridho Auto. Sistem pengendalian internal pada Bengkel 

Ridho Auto juga perlu dikembangkan agar mudah mendeteksi risiko yang ada serta 

mampu mencegah timbulnya masalah pada Bengkel Ridho Auto. 

Agar data keuangan yang tersimpan di sistem dapat terbebas dari risiko data 

terkena virus, data terhapus serta hal lainnya. Sistem pencatatan Akuntansi sebaiknya 

disimpan menggunakan Dropbox atau Google Drive dan media penyimpanan online 

lainnya. Manfaat lainnya dengan melakukan penyimpanan sistem secara online 

adalah data keuangan dapat dengan mudah diakses tanpa harus menggunakan 

computer perusahaan. 
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